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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Fastighetsägaren till Tunneberga 1:28 inkom den 2 oktober 2017 till kommunen med 
ansökan om ändring av detaljplan. Kommunstyrelsen uppdrog den 6 mars 2018 plan- och 
bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för fastighet Tunneberga 1:28. 

 
DETALJPLANENS SYFTE  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i sex nya byggnader samt att befintlig 
byggnad ska möjliggöras för bostäder i flerbostadshus. Totalt handlar det om 28 
lägenheter med 2-4 rums lägenheter, varav 22 är 2-rums lägenheter. Befintlig byggnad är 
kulturhistoriskt värdefull och ska också fortsättningsvis skyddas med rivningsförbud och 
varsamhetsbestämmelser. Platsbildningen framför huset Tomtelund (den östra sidan) ska 
bibehållas. Syftet med detaljplanen är också att få den nya bebyggelsen att samspela med 
befintlig bebyggelse samt att skydda de träd som har höga naturvärden.  
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen för Tunneberga 1:28 handläggs enligt utökat planförfarande, vilket innebär 
att planen går ut på samråd och granskning där bland annat myndigheter, sakägare och 
allmänheten kan yttra sig över planförslaget. Planen antas av kommunfullmäktige.  

 
 

GRANSKNING 
Granskning genomfördes mellan den 21 juni till den 01 augusti 2021. Underrättelse om 
granskning har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, 
annons i ortens dagstidning Helsingborgs Dagblad, kommunens hemsida den 21 juni 2021 
samt annonsering på kommunens anslagstavla.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 18 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna granskningsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare 
sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
 
 

MYNDIGHETER 
 
LÄNSSTYRELSEN (2021-08-26) 

             Länsstyrelsens formella synpunkter 
Risk för översvämning  
Kommunen har sedan samrådsskedet infört planbestämmelse (b1) som reglerar att 
marken ska vara genomsläpplig. Länsstyrelsen menar att bestämmelsen bör kompletteras 
med reglering enligt 9 kap. 12 §, punkt 3, för säkerställandet om att det krävs marklov för 
markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. I övrigt har Länsstyrelsen 
ingen erinran utifrån risk för översvämningar. 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt 
ändamål gällande risk för översvämningar enligt ovan så att det visas att platsen är lämplig för 
den förändring som föreslås har inte länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 
§§ PBL. 
 
Kommentar: 
Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. En bestämmelse om marklov kopplat till 
risken för översvämning har tillkommit på plankartan och denna bestämmelse har även 
förtydligats i planbeskrivningen under delen Planförslag – Föreslagen teknisk försörjning – 
Dagvatten och översvämningsrisk på sidan 25.  

 
LANTMÄTERIET (2021-07-02) 

ANSVARSFÖRDELNING  
Lantmäteriet vill återigen påpeka att det inte är genom att lösa in Tunneberga s:5 som 
kommunen övertar huvudmannaskapet för allmän platsmark. Utan att det är först efter 
genomförd omprövningsförrättning och planändring som huvudmannaskapet övergår till 
kommunalt.  
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER  
Skrivningen, ”Detaljplanen föranleder fastighetsbildningsåtgärder, då kommunen ska lösa in 
gatumark. Detta bekostas av kommunen”, kan tolkas som att kommunen avser att lösa in och 
bekosta överföring av all allmän platsmark GATA inom planområdet. Vilket leder till 
motsägelse i efterföljande mening. Kan lämpligen förtydligas.  
ÖVRIGA FRÅGOR  
På plankartan saknas information om vilket utskriftsformat som ska användas för att den 
angivna skalan ska stämma. 
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Kommentar:  
Kommunen har mottagit och noterat yttrandet från lantmäteriet och planbeskrivningen har justerats och 
kompletterats i ovannämnda avsnitt på sidan 27.  
Likaså har plankartans utskriftsformat förtydligats i det nedre vänstra hörnet.  
 
TRAFIKVERKET (2021-06-30) ingen erinran 
 
REGION SKÅNE (2021-07-19) avstår från att yttra sig 
 
 

INTERNT – BERÖRDA AVDELNINGAR HÖGANÄS KOMMUN 
 
GEODATAAVDELNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN (2021-06-28) 

Plankarta 
Grundkartan innehåller inga egna höjdvärden, så dennes innehållsförteckning som rensas 
från höjdvärde 
Skaltexten måste synas hela, flytta parentesen med sidstorleken 
Planbeskrivning 

s 6 - Tunneberga s:5 är ingen fastighet utan en samfällighet! 
s25 - dagvattenhantering: b ska vara b1 

 värme: detta borde vara färdigutrett nu?  
s 27 - fastighetsbildningsåtgärder: ”Det finns ett olokaliserat servitut på fastigheten 
Tunneberga 1:28 som beskriver att det ska finnas 6 allmänna parkeringsplatser. Detta 
kommer att finnas kvar.” 

          Fastighetsbildningsåtgärder: ”Kommunen kommer att lösa in del av Tunneberga S:5 innan 
detaljplanens genomförandetid har löpt ut. Detta eftersom att kommunen kommer att lösa 
in flera andra vägar i Jonstorp, efter att de genomgått en planprocess för att ändra 
huvudmannaskap från enskilt till kommunalt.” Nej vi ska inte ”lösa in” samfälligheten, utan 
vi kommer att ta bort en del av gemensamhetsanläggningen! 
- inlösen/ersättning: Tunneberga s:5 är ingen fastighet utan en samfällighet 
- inlöser/ersättning: vi ska inte ta över T s:5, det enda vi ska är att ändra huvudmannaskap 
och därefter ska gemensamhetsanläggningen upphöra (om alla förvaltningsobjekt 
försvinner) och därefter ska samfällighetsföreningen upplösas (om alla förvaltningsobjekt 
försvinner). 

s 31- ekonomiska konsekvenser: kommunen ska inte lösa in del av Tunneberga s:5 
Teknisk kontroll 
   Det finns flertalet extra brytpunkter i användningsgränserna som behöver rensas bort. 
   Finns några enstaka extra brytpunkter i planområdesgräns som behöver tas bort. 
    Felsnappat i tre punkter (gröna punkter på kartan nedan) 
 
Kommunen har mottagit och noterat yttrandet från geodataavdelningen och planbeskrivningen har justerats 
och kompletterats i ovannämnda sidor i yttrandet.  
Likaså har det gjorts justeringar på plankartan I ovannämnda punkter. 
 
TEKINK– OCH FASTIGHETSAVDELNINGEN (2021-06-21) ingen erinran 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN (2021-07-05) ingen erinran 
 
MILJÖFÖRVALTNINGEN (2021-07-23) ingen erinran 
 
STADSARKITEKTEN (2021-07-26) ingen erinran 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN (2021-08-02)  
Övriga på Stadsmiljöavdelningen har ingen erinran förutom att det i planbestämmelsen: n1 
(se bild nedan) bör förtydliga och tillägga om lovplikt för att säkerställa naturens värden. 
 
Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. En a1 bestämmelse om marklov för trädfällning finns redan 
på plankartan.  
 
TILLGÄNGLIGHETSSAMORDNARE (2021-07-29) ingen erinran 
 

KOMMUNALA BOLAG OCH FÖRBUND HÖGANÄS 
KOMMUN 
 

HÖGANÄS ENERGI (2021-06-24) ingen erinran 
 
NSR (2021-06-28) ingen erinran 
 
SAKÄGARE  
SAKÄGARE 1 – Tunneberga 1:72, (2021-07-29) 
Anledningen till min skrivelse är att den tänkta byggnaden F på planförslaget och som man 
planerar att bygga på baksidan av Tomtelund d.v.s. västra sidan är jag inte nöjd med, jag är 
granne och bor på Tunneberga 1:72 Dels har byggnaden blivit alldeles för hög nockhöjd 
10,5 m skall ställas mot förslaget 2017-03-01 på 7,5 m samt en byggrätt på 6 m från vår 
gräns och med balkonger fönster mm Detta blir ett stort hus nära oss och som kommer att 
genera vår fastighet Om man nu skall bygga på Tomtelund borde man göra det på ett 
smakfullt sätt d.v.s. att sätta samma nockhöjd på samtliga tänkta byggnader att ekonomiska 
orsaker skulle ligga bakom den höga nockhöjden är jag tveksam till detta nämndes inte i 
förslaget 2017-03-01 Trafiken på Olof Olssons väg kommer att öka betydligt både med 
denna nybyggnation samt nybygget på Rubb o Stubbs väg samt det nya trygghetsboendet 
så man bör nog beakta en ev. enkelriktning av utfarten mot Jonstorpsvägen detta har ni 
själv föreslagit i tidigare förslag 

Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Sakägaren menar att förslaget har förändrats sedan 2017-
03-01 med en högre nockhöjd och balkonger och fönster som vetter mot dennes fastighet. Därför menar man 
att detta är ett ännu sämre förslag än det tidigare man hänvisar till. Kommunen vill poängtera att enda 
gången som denna detaljplan varit på samråd är mellan den 2 november – 22 november 2020. Vad gäller 
avståndet till sakägarens huslivsfasad från hus F:s huslivsfasad har kommunen gjort bedömningen att det 
är inom rimligt avstånd. Den nya bebyggelsen kommer att samspela på ett bra sätt med befintlig bebyggelse. 
Tomtelund kommer fortsatt att spela huvudrollen på fastigheten. Takvinkeln på byggnaderna norr och 
söder om Tomtelund har ändras till 30 grader. Nockhöjden ändras också till 8,9 meter. Detta innebär att 
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de nya byggnaderna på ett tydligare sätt underordnas Tomtelund. Den nytillkommande trafiken kommer 
att köra in utmed Tomtelundsvägen varför trafiken utmed Olof Olssons väg, som barnen använder, inte 
kommer att påverkas av utbyggnaden. Dock kommer kommunen vid övertagande av vägarna i Jonstorp ser 
över trafiksäkerhetsfrågor såsom hastigheter och behov av fler övergångsställe. Kommunens 
stadsmiljöavdelning arbetar också med att ta fram ett Trafiksäkerhetsprogram som bland annat ska se 
över säkra skolvägar i kommunen. 
  
SAKÄGARE 2 – Tunneberga 1:72, (2021-07-29) 
Jag är granne till Tomtelund och bor på Tunneberga 1:72 Våra beslut står kvar från tidigare 
överklagande Vi vill inte ha ett hus med den höjden och inga balkonger som vätter mot oss 
då det kommer att bli insyn rakt in till oss både på hus och tomt Ni skriver att där blir inget 
hus som blir högre än Tomtelund men med mina uträkningar så kommer husen i väster att 
bli högre. Balkonger och fönster enligt er är där ingen skillnad på Jag trodde att en balkong 
var där man satt och hade det mysigt och ett fönster tittar man ut genom. Så ni har tänkt 
att på Tomtelunds område skall vi äldre flytta till då kommunen har skrivit ett så dåligt 
avtal med markägaren till trygghetsboendet. Tycker ni att det är en bra lösning på det hela. 
Var är Tryggheten? Kan det bli ett bra område för oss äldre har jag svårt att tänka mig 
,tråkigt att tiderna har blivit så mycket sämre på 3år. När vi fick ritningarna förra gången 
var huset lägre i väster och ett mindre antal lägenheter och ändå var där lönsamhet. 
Handlar allt om lönsamhet jag trodde att det handlade om trivsel Finns fortfarande 
samlingslokalen på Tomtelund kvar på nästa ritning eller där är ingen lönsamhet på den 
hellre så den är borttagen. Kommer det att bli bostadsrätter eller hyresrätter? Jag hoppas att 
vi får en ritning på interiören så vi kan se hur det hela ser ut. Tråkigt att ett träd som bara 
är 90 år inte är biologiskt värdefulla. Vi vill fortsätta att bo på landet och inte i en tätort Vi 
kommer att överklaga till sista instans Vore tacksam om jag kan få upplysningar av er vilka 
dessa instanser är Vi vill ha enplansvillor och inget annat 
 
Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Kommunen vill påpeka att när exploatering sker genom 
förtätning, såsom i detta fall är det viktigt att ha i åtanke att den nya bebyggelsens balkonger och fönster 
vetter åt ett visst håll. Höjderna på de nya tillkommande byggnaderna kommer att vara lägre än 
Tomtelund. Tomtelund kommer fortfarande att vara överordnad all tillkommande bebyggelse. Kommunen 
noterar synpunkterna kring tryggheten, lönsamheten och interiören och vill påpeka att mer specifika 
ritningar på bebyggelsen kommer kunna att tas fram under bygglovet. När det gäller träden har 
kommunens ekolog med mångårig erfarenhet gjort bedömningen om vilka träd som är värda som har 
naturvärden och är värda att bevara. Detaljplanen har anpassats därefter. Kommunen tar emot 
synpunkterna om att sakägaren vill bo på landet, men sett till Jonstorps tätort ligger fastigheten i relativt 
centralt läge vilket sakägaren bör vara medveten om.  
Kommunen skickar med en besvärshänvisning till de sakägare vars synpunkter ej blivit tillgodosedda i 
samband med antagandet av detaljplanen.  
 
SAKÄGARE 3 – Tunneberga 1:75, (2021-08-02) daterad 07-31 
Vi bor på Tomtelundsvägen 3B och har tagit del av förslaget till detaljplanen för 
Tunneberga 1:28! 
Vi ifrågasätter denna plan för ett nybygge i den enda Park som finns kvar i Jonstorp! Detta 
kommer att påverka både människor och djur då Parken ofta besöks av fram för allt barn 
som är här och leker samt ett aktivt djurliv med bl a fåglar och ekorrar! Vi ifrågasätter även 
tanken med att styra samtliga fordon till Tomtelundsvägen då det kommer att bli en rejäl 
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ökning av bilar som skall till och från bostaden. 28 nya lägenheter samt boende på Rubb & 
Stubbs väg kommer att påverka både säkerhet och miljön! Känns som att man struntar i 
barnen som bor i området kring Tomtelund och ersätter med mer bilar och dålig miljö! Att 
klämma in 6 stycken ganska stora byggnader blir trångt, vi har även synpunkt på höjden då 
alla andra hus i området är betydligt lägre förutom Tomtelund. Tomten sluttar vilket bör 
innebära att de tilltänkta nya husen blir högre!! Bör väl även bli andra byggnader som t ex 
sophus, cykelgarage, p-platser mm. Vid det digitala samrådsmötet frågades det om det 
skulle bli balkonger på husen men fick inget besked på det och vi har svårt för att se att det 
skulle vara så lyckat vid ett eventuellt bygge då vi som bor närmast kommer att få full insyn 
i våra hus! Att Parken har fått förfalla som den gjort är inget mer ett misslyckande från de 
olika ägarna! Det borde finnas ett intresse från Höganäs Kommun att rusta upp denna Park 
till vad den var tidigare och för att bevara träd och djurlivet, en plats för rekreation tror vi 
blir bättre än inträngda hus! 
 
Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Efterfrågan på nya bostäder i kommunen är stort och 
Jonstorp är en av kommunens serviceorter dit bland annat bostäder, service och kollektivtrafik ska 
koncentreras. Samtidigt är möjligheterna till utbyggnad av Jonstorp mycket begränsad, vilket gör förtätning 
av orten nödvändig. Med det sagt vill kommunen informera om att trots att fastigheten upplevs som allmän 
ägs den av en privat exploatör. Det ska dock tilläggas att kommunens ekolog med mångårig erfarenhet har 
inventerat planområdet och bedömt vilka träd som har naturvärden och är värda att bevara. Detaljplanen 
har anpassats därefter. Det har gjorts en utredning av trafiken i Jonstorps Centrum. Den nytillkommande 
trafiken tillsammans med trygghetsboende söder om Revalyckans vårdboende innebär cirka 200 
fordonsrörelser per dygn. Den föreslagna planen genererar cirka 112 fordonsrörelser per dygn. Detta 
förtydligas i planbeskrivningen. Vid kommunens övertagande av vägarna i Jonstorp ser kommunen över 
trafiksäkerhetsfrågor såsom hastigheter. Planförslaget innebär inte ökade hastigheter. 
 
SAKÄGARE 4 – Tunneberga 1:77, (2021-08-02) 
Vi har tagit del av handlingarna och kommentarerna.  
Vi tycker fortfarande att byggnaderna blir för höga. Det har inte tagits hänsyn till 
omgivningen. Befintliga hus i området är 1 – 1,5 plan. Den föreslagna byggnaden kommer 
vara 2 plan med vind och väsentligt mkt högre än befintliga hus. Det kommer alltså bli en 
för stor kontrast och därför inte samspela alls, som ni påstår att det skulle göra. Det är 
uppenbart att man endast utgått ifrån höjden på Tomtelund.  Vi föreslår, precis som i förra 
skrivelsen, att ni ritar på en skiss för 1 – 1,5 plans lägenheter/radhus vars höjd ligger i linje 
med befintliga hus. Det kommer bättre smälta in i området, där bla äldre(som ni skriver) 
kan flytta in. Om det är tvunget att få till ett flerbostadshus i orten med den föreslagna 
höjden, bör ni i så fall hitta en mer lämplig plats, där det faktiskt smälter in med sin 
omgivning.  

Vi anser fortfarande att balkonger som vetter ut mot befintliga trädgårdar och boenden ej 
ska tillsättas, basstandard eller ej. Balkongen förlänger ett rum, det gör inte ett fönster. Det 
kommer därför bli en ovälkommen insyn. 

 
Olof Olssons väg är redan idag väldigt trafikerad och på vissa delar är den väldigt smal där 
det inte får plats med mötande trafik. Hushållen har ofta mer än en bil, besökare ställer sig 
längs gatan, små och stora barn rör sig fritt samt tar sig till och från skolan. Även om ni 
menar/tror att trafiken till den föreslagna bebyggelsen kommer använda sig av 
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Tomtelundsvägen, vet vi att så kommer det inte ske i verkligheten. Det kommer att bli en 
ohållbar situation.  

 

Byggnadshöjden i väggliv upp till takfot är 5,5 meter. Den nya bebyggelsen kommer att samspela på ett bra 
sätt med befintlig bebyggelse. Tomtelund är en kulturhistoriskt värdefull byggnad varför kommunen tar 
hänsyn till den. Takvinkeln på byggnaderna norr och söder om Tomtelund kommer att ändras så att den 
blir 30 grader. Nockhöjden ändras också till 8,9 meter. Den tillkommande bebyggelsen är utformad för att 
smälta in i övrig bebyggelse på ett bra sätt. Området är heterogent och det finns olika typer av bebyggelse. 
Ett tillskott av flerbostadshus kommer som helhet bidra till en positiv utveckling av Jonstorp då orten i dag 
präglas av villor. Flerbostadshus möjliggör exempelvis att äldre som vill flytta från sin villa till en lägenhet 
kan bo kvar på orten. De flesta bostadshus i ett tättbebyggt område har balkonger. Balkonger tillhör 
basstandard på lägenheter och anses inte vara någon större skillnad gentemot fönster när det gäller insyn. 
Genom att möjliggöra för in-och utfart mot Tomtelundsvägen avser detaljplanen att styra stora delar av 
trafiken till just Tomtelundsvägen.   

 

PRIVATPERSON 1 – TUNNEBERGA 1:60 (2021-07-27) 
Tomtelund och omkringliggande bebyggelse behöver vara i fokus här. Inte ett ekonomiskt 
intresse hos exploatören. Det finns också ett ekonomiskt intresse hos nuvarande boende i 
närområdet som kommer påverkas negativt av denna typ av bebyggelse som man skissat 
på. Detta bör också tas i beaktande, inte bara det ekonomiska intresset hos exploatören. 
Att Tomtelund rustas upp och ev. kompletteras med någon byggnad i form av parhus eller 
radhus ligger mer i linje med hur samhället ser ut och vad som passar in. Några högre 
flerbostadshus med balkonger och liknande passar inte på denna tomten. Då kan man 
ifrågasätta kompetensen hos den arkitekt som anser detta passa in i bebyggelsen. Vilka är 
alternativen i samhället för flerbostadshus om det nu är tvunget? 
 
Det är klart positivt att hitta lösningar så att äldre som känner att de vill hitta något mindre 
än sina villor med trädgårdar kan bo kvar i området. Pratar man även om att bygga ett 55+ 
boende i orten så har man kanske redan där löst en del av frågan att äldre som vill flytta 
från sina villor har alternativ. 
 
Vi bor själva på Olof Olssons Väg idag, sakägare eller ej, där vi redan idag märker att 
trafiksituationen är långt ifrån optimal. De flesta hör ute behöver mer än en bil per hushåll. 
Känslan är att antal beräknade bilar i förslaget inte ligger i linje med verkligheten. Det rör 
sig mycket barn i området på dessa vägar, vilket känns som en del av Jonstorp att kunna ha 
det så. 
 
Det är bra med idéer och nytänkande, här har man dock haft för mycket fokus på 
ekonomiskt intresse bakom förslaget för att gynna en exploatör. Tänk om, gör rätt. Ett 
mindre antal bostäder i form av radhus eller parhus där Tomtelund lyfts fram. Det skulle 
ev. kunna funka. 
 
Kommunens tjänstepersoner tar inte hänsyn till exploatörens ekonomiska intressen utan till kommunens 
intresse att överhuvudtaget få fastigheten bebyggd. Att det finns möjlighet för förtätning i ett så centralt läge 
är ett positivt mått på nyttjande av redan befintliga markresurser utan att behöva ta ny mark i anspråk.  
Efterfrågan på nya bostäder i kommunen är stort och Jonstorp är en av kommunens serviceorter dit bland 
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annat bostäder, service och kollektivtrafik ska koncentreras. Samtidigt är möjligheterna till utbyggnad av 
Jonstorp mycket begränsad, vilket gör förtätning av orten nödvändig. Ett tillskott av flerbostadshus 
kommer som helhet bidra till en positiv utveckling av Jonstorp då orten i dag präglas av villor. 
Flerbostadshus möjliggör exempelvis att äldre som vill flytta från sin villa till lägenhet kan bo kvar på 
orten. I detaljplanen redovisas antalet nya fordon tillsammans med trygghetsboendet. Planområdet i 
Jonstorp ligger centralt i orten med närhet till både dagligvarubutik, skola och kollektivtrafik vilket 
innebär att behovet av bil och parkeringsplatser inte är lika stort. Parkeringsnormen har för avsikt att se 
till att parkeringsbehovet är tillfredställande och att parkering ska ske på parkeringsytan och inte på 
smågatorna. Fastigheten är privatägd och kommunen kan därför inte använda fastigheten som allmän 
plats för exempelvis park.  
 

  
 
ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Skrivelser från två myndigheter samt två avdelningar och fem sakägare innehåller 
synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. 
Synpunkter från myndigheterna samt avdelningar har föranlett en omarbetning av 
planförslaget. Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 
 
Plankartan kompletteras med en bestämmelse om att marklov krävs för markåtgärder som 
kan försämra markens genomsläpplighet.  
Plankartan justeras och korrigeras utifrån ett plantekniskt perspektiv.  
Planbeskrivningen har kompletterats med text om behov av marklov.  
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KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
 
Efter granskningsskedet kvarstår planförslaget. 
 
Efter genomförd granskning revideras/komplettering planförslaget enligt redovisning 
under Inkomna synpunkter under granskning, Ändringar av planförslag inför antagande. Ändringarna 
görs i syfte att förtydliga planens syfte och dess planbestämmelser. 
 
 
Det finns kvarstående synpunkter från tidigare skeden av planarbetet som avser det aktuella 
planområdet. Dessa redovisas under Ändringar av planförslag inför granskning. 
 
KVARSTÅENDE ERINGRINGAR 
Följande bedömda sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda inför: 
Sakägare 1 
Sakägare 2 
Sakägare 3 
Sakägare 4 
Privatperson 1 

 
 
Frågor som inte blivit tillgodosedda är följande inför antagande 
• Frågor om husens höjd 
• Frågor om balkonger och fönster 
• Frågor om parkens bevarande 
• Frågor kring viljan att vara bosatta på landet 
• Frågor om ökad otrygghet 
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